PANEVĖŽIO R. BERČIŪNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
DIREKTORIAUS LEONO MILIUKO
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019-01-18 / 2019-02-27 Nr. P19-253
Berčiūnai
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos 2015–2018 metų strateginio plano kryptys: siekti ugdymo(si) kokybės, atitinkančios
šiuolaikinės visuomenės poreikius ugdant bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Tobulinant
mokyklos bendruomenės informavimo procesą įdiegtas elektroninis dienynas. Atnaujinta ir
tikslingai naudojama IKT bazė: modernizuotas informacinių technologijų kabinetas, visuose
mokomuosiuose kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos mokytojams su vaizdo
projektoriais. Skirtas didelis dėmesys ugdymosi kokybės tobulinimui, mokinių pasiekimų
gerinimui, mokyklos tradicijų puoselėjimui ugdant dorinę ir pilietinę kultūrą.
2018 metų veiklos plano tikslas – sudaryti sąlygas asmenybės augimui saugioje aplinkoje,
gerinant ugdymo(si) kokybę pagal mokinio gebėjimus (parinkti ugdymo turinį, mokymo
priemones, metodus, padedančius sėkmingai mokytis; tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir
įsivertinimą; aktyvinti pagalbą mokiniui; skatinti visų mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų
bendradarbiavimą siekiant kiekvieno mokinio ugdymo pažangos; stiprinti patyčių ir žalingų
įpročių prevencines veiklas.
Visi 10 kl. mokiniai sėkmingai įveikė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir baigė
pagrindinio ugdymo programą. Lietuvių kalbos ir literatūros žinių ir gebėjimų vidurkis – 6,3 balo,
matematikos – žemesnis – 4,3 balo. Geri nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai.
4 klasės mokinių matematikos, skaitymo, rašymo bei pasaulio pažinimo, 6 klasės mokinių
matematikos ir skaitymo rezultatai ženkliai lenkia šalies pagrindinio pasiekimų lygio mokinių
rezultatų vidurkius. Mokykloje nebuvo nė vieno mokinio, dalyvavusio nacionalinio mokinių
pasiekimų patikrinime (NMPP), nepasiekusio patenkinamo pasiekimų lygio rezultato.
Skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams buvo teikiamos kolektyvinės ir individualios
konsultacijos. Papildomos valandos skirtos pradinių klasių lietuvių kalbos, matematikos ir
pasaulio pažinimo konsultacijoms, lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos – vyresniųjų
klasių mokiniams. Sudaromos sąlygos atlikti namų darbų užduotis mokykloje.
Aktyvinant pagalbą mokiniui, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 4 mokiniams įvertinti
specialieji ugdymo(si) poreikiai ir skirta pagalba. Įgyvendinant kompleksinių paslaugų šeimai
teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje programą, mokykloje pradėta teikti kvalifikuota
psichologo pagalba. Ja noriai naudojasi mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai).
Mokykla vykdė „Olweus“ patyčių ir smurto prevencijos programą, kuri sujungė visą mokyklos
bendruomenę. Mokyklos darbuotojai išmoko atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai sureaguoti.
Pastebėta, jog pagal „Olweus“ programą mokyklos bendruomenė geba geriau pastebėti ir reaguoti
į patyčias, pradeda keistis bendruomenės nuostata į patį patyčių reiškinį.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
Siektini
vadovaujantis
(toliau – užduotys)
rezultatai
vertinama, ar
nustatytos užduotys

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
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1. Įgyvendinti
Asmens duomenų
apsaugos reglamentą

Įstaigoje
užtikrintas
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymasis

2. Atnaujinti įstaigos
internetinę svetainę

Atnaujinta
internetinė
svetainė

3. Stiprinti mokinių,
mokytojų, pagalbos
mokiniui specialistų
bendradarbiavimą,
siekiant kiekvieno
mokinio ugdymo
pažangos

Savalaikis
pirminis
specialiųjų
poreikių
mokinių
įvertinimas,
vedamos
integruotos
pamokos,
pamokos
netradicinėse
erdvėse,
vykdoma
gerosios
patirties sklaida
mokykloje ir už
jos ribų

įvykdytos)
1.1. Supažindinta
įstaigos bendruomenė
su pasikeitusiais
reikalavimais asmens
duomenų apsaugos
srityje.
1.2. III ketv. atnaujinti
vidaus teisės
aktai asmens duomenų
apsaugos
klausimais.
1.3. Nustatytos
procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas ir
užfiksuojamas
duomenų subjekto
sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo
konkrečiais tikslais.
1.4. Paskirtas
darbuotojas, kuris
atliks asmens
duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas
2.1. Atnaujinta
įstaigos
internetinę svetainę

3.1. Pedagoginėje
psichologinėje
tarnyboje įvertinti
2 mokinių specialieji
ugdymo(si) poreikiai
ir nustatytas jų lygis.
3.2. 3 mokytojai vedė
atviras integruotas
pamokas.

1.1.1. Mokykloje laikomasi
Asmens duomenų
apsaugos reglamento
reikalavimų.
1.1.2. Bendruomenė
supažindinta su teisės aktų
reikalavimais.
1.2.1. Atnaujinti teisės
aktai.
1.3.1. Nustatytos
procedūros dėl asmens
duomenų naudojimo.
1.3.2. Paskirtas
darbuotojas, atliekantis
asmens duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas

2.1.1. 2018 m. III ketv.
atnaujinta internetinė
svetainė
(http://www.panrs.lt/info/b
erciunai/), atitinkanti teisės
aktų reikalavimus
3.1.1. Pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje
įvertinti 4 mokinių
specialieji ugdymo(si)
poreikiai ir nustatytas jų
lygis.
3.2.1. 3 mokytojai pravedė
atviras integruotas
pamokas

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Užduotys įvykdytos
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3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Mokytojų darbo apmokėjimo sistemos
įgyvendinimas

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Susitarta su mokytojais dėl apmokėjimo
principų; parengti darbo apmokėjimo
sistemą reglamentuojantys dokumentai;
ženkliai išaugo lėšos, skirtos mokyklos
ugdymo planui įgyvendinti, padidėjo
mokytojų atlyginimai

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. Koreguotų
užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai X
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencija.
6.2. Vadovavimo žmonėms kompetencija.
Direktorius

Leonas Miliukas

2019-01-18

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo
rodiklius. Papildomai įvykdyta nenumatyta užduotis: įvesta mokytojų darbo apmokėjimo sistema,
parengti reglamentuojantys įstaigos dokumentai. Veiklą siūloma vertinti gerai.
Mokyklos tarybos pirmininkas

2019-01-31

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Numatytos
užduotys iš esmės įvykdytos, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Povilas Žagunis
Gerai.

2019-02-27
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V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Tinkamai valdyti įstaigos
finansinius ir žmogiškuosius
išteklius

9.1.1. Užtikrintas
sklandus mokytojų
etatinio darbo
apmokėjimo sistemos
II etapo įgyvendinimas

9.2. Parengti ir įgyvendinti bent
vieną Vaikų socializacijos
programos ar Smurto ir patyčių
prevencinės programos projektą

Parengtas ir įgyvendintas
projektas

9.3. Efektyvinti pedagoginės,
psichologinės, socialinės
pagalbos teikimą mokyklos
bendruomenei siekiant geresnių
ugdymo(si) rezultatų

Teikiamos pagalbos
specialistų konsultacijos
šeimoms

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1.1. Vadovaujantis
naujausiais teisės aktais iki
2019-08-31 iš dalies
pakeičiama darbo apmokėjimo
sistema ir su pakeitimais
supažindinami mokytojai
Gautas finansavimas,
inicijuotos ir organizuotos
projekte numatytos veiklos.
Laiku ir tinkamai parengtos
finansinės bei veiklos
ataskaitos
Pravestos 2 komandinės ir
6 individualios pagalbos
specialistų konsultacijos. 5 %
pagerėja pasiekimų rezultatas

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas.
10.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorius

Leonas Miliukas

2019-02-27

